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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

 
„A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a 

szemiotika matematikája” (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) 

„A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal: egyrészt az utóbbi 

években önállóvá vált a tudományok között, másrészt minden tudomány, így a 

kartográfia vizsgálati eszköze is.” (Klaus és Freitag nyomán: Klinghammer 

István, 1991.) 

„A szemiotika konferenciákon él” (Thomas Sebeok, 1996.) 

„A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) 

„A szemiotika napfényes filológia” (Szépe György, 2002.) 
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2005. október 29-30. Semiotica Agriensis 3. – Ifjú szemiotikusok 3. 
konferenciája 
2005. október 31–november 1. 27th Finnish-Hungrian Semiotic Symposium 
„Food and Eating Semiotics” in Budapest 
2005. november 17. 16.00 A Magyar Szemiotikai Társaság közgyűlése, 
Budapest 
2005. december 9-11. Bécs: Innovation and Reproduction in Cultural Societies. 
Rendező: IASS-AISS 
 
2005. augusztus 22-27. Kultúra, nemzet identitás. VI. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszus.  
 

Közgyűlési meghívó 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság elnöksége 2005. november 17-én csütörtökön 
15.30-ra összehívja a társaság 2005. évi rendes, tisztújító közgyűlését.  
A közgyűlés helyszíne: az ELTE Folklór Tanszékének könyvtára (1088 
Budapest, Múzeum krt. 6-8. fsz. 19.). 
A társaság tagsága 50%-ának meg nem jelenése esetén a közgyűlés 2005. 
november 17-én csütörtökön 16.00 órakor lesz ugyanott. A második alkalommal 
összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.  
A közgyűlés napirendje: 
1. Az elnök beszámolója 
2. A titkár pénzügyi beszámolója 
3. A számvizsgáló bizottság jelentése 
4. A jelölőbizottság jelentése 
5. Tisztségviselők megválasztása a 2005—2008. közötti időszakra.  
6. Alapszabály-módosítás (a kiemelt közhasznúsággal kapcsolatban) 
7. Egyebek 
Közgyűlési előadás: 
Scheder Veronika (Nyíregyházi Főiskola): A gyorsírás és a nyelv kapcsolata  
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FELHÍVÁS 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció 
Tanszéke és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ konferenciát rendez 
a szemiotika kutatásának és oktatásának témakörében.  

 
A konferencia ideje: 2005. október 29–30.  
Helye: Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Egészségház u. 4. 

 
A tervezett program:  

Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. 
Bármilyen szemiotikai témában (művelődéstörténet, néprajz, folklór, 
irodalomelmélet, nyelvészet, szociológia, média- és kommunikációelmélet, filozófia 
stb.) lehet jelentkezni max. 20 perces előadásokkal.  

Ifjú szemiotikusok 3. konferenciája. Bármilyen szemiotikai vagy szemiotikai jellegű 
– filozófiai, folklorisztikai, kommunikációelméleti, nyelvészeti, művészetelméleti, 
irodalmi, pedagógiai stb. – témában jelentkezhetnek főiskolai, egyetemi hallgatók, 
PhD-hallgatók, fiatal kutatók. 

A max. 15 perces előadásokat szabad megbeszélés követi szociológus, 
néprajzkutató, nyelvész szakember közreműködésével.  

 
Finn–magyar szemiotikai szimpózium. A két konferencia mellett rendezi meg a 

Magyar Szemiotikai Társaság finn–magyar szemiotikai szimpóziumját, 
amelyre angol, német, finn stb. nyelvű előadásokkal lehet jelentkezni.   

 
Mindhárom rendezvényre a jelentkezési határidő: 2005. szeptember 30.  

Előadóinktól rövid rezümét is kérünk. 
 
Részvételi díj: A kétnapos rendezvény részvételi díja 7500 Ft (program, szállás, 
étkezés). Előadóknak, a Magyar Szemiotikai Társaság tagjainak a kedvezményes 
részvételi díja: 5000 Ft.   
 
Jelentkezés: Magyar Szemiotikai Társaság, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 19.  
– voigt@ludens.elte.hu, balazsge@due.hu 
Információ: voigt@ludens.elte.hu, balazsge@due.hu 
 
A rendezvény anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság a tervek szerint megjelenteti. 
Az előző két konferencia anyagából készített Magyar szemiotikai tanulmányok 7-8. 
kötete (Semiotica Agriensis) Egerben a konferencia idején már kapható lesz.  
 
Budapest–Eger, 2005. június 30. 
 

Dr. Voigt Vilmos Dr. Balázs Géza Dr. H. Varga Gyula 
egyetemi tanár egyetemi tanár főiskolai tanár 
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Magyar Szemiotikai Társaság 
Hungarian Association for Semiotic Studies 

Ungarische Gesellschaft für Semiotik 
Association Hongroise de Recherche Sémiotique 

1088 Budapest VIII. Múzeum krt. 6-8. H-1364 Budapest 4. Pf. 107. 
telefon és fax: 36 (1) 485-5203 e-mail: voigt@ludens.elte.hu 

 
                                                        INVITATION 
 
 Herewith I invite You to participate (and deliver a lecture) at the  
27th Finnish-Hungarian Semiotic Symposium „Food and Eating Semiotics” in 
Budapest, which will be held on  
31st October (Monday) at the Department of Folklore  
(address as above, room „földszint 26” – ground floor to the left from the 
entrance)  
from 10 A.M. until 4 P.M. (lunch included) 
                papers (30 minutes each) 
          Henri BROMS: Remarks on Hungarian Food in Hungarian literature 
          Altti KUUSAMO: The matrix of cafés: al banco a tutta la Roma – the 
survival of 
                 Roman 20th century cafféterias 
          Hannu RIIKONEN: Oskar Levin’s Party at Porvoo 
          Géza BALÁZS: A well known Hungaricum: pálinka (with pictures) 
          Mihály HOPPÁL: Food code in the Hungarian peasant weddig 
                 (including video presentation of an ethnographic film) 
          Győző ZSIGMOND (Bucuresti): Semiotics of Mushrooms in food habits 
1st November (Tuesday) 
         morning: excursion, cultural program, including a round-table discussion: 
                Further tasks in food and eating semiotics --  lead by Vilmos VOIGT) 
         evening : reception  
for the participants of the Russian-Hungarian Symposium on Food  
organized by the MTA Néprajzi Kutatóintézet + Ethnographic Institute of the 
Russian  
          Academy of Sciences (between 2nd and 4th November 2005 in Budapest 
           (at the Ethnographic Research Institute: Budapest I. Országház utca 30).  
          Our symposium participants are cordially invited to the reception. 
Thus: two full days in Budapest, from morning to evening.  
All participants cover their own expenses. 
 
5th September 2005                           Vilmos Voigt president 
                                              Hungarian Association for Semiotic Studies 
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Társasági hírek 
A Magyar Szemiotikai Társaság nevében 
Tiszteletreméltó Társaság! Őszinte tisztelettel köszöntjük a Magyar 
Nyelvtudományi Társaságot fennállásának 100. évfordulója alkalmából, mint a 
legszélesebb értelemben vett hazai nyelvtudományi érdeklődés megtestesítőjét. 
További hatékony, eredményes tevékenységet kívánunk. Annál inkább tehetjük 
ezt, mivel a mi Magyar Szemiotikai Társaságunk éppen a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság szemiotikai szakosztályából alakult ki, és reményeink 
szerint együttműködésünk azóta is felhőtlennek mondható, sőt bizonyára 
folytatódik is. Ad multos annos! 
Budapest, 2004. december 1.      Voigt Vilmos 

(Magyar Nyelv, 2005/1. 20.) 
Csőd. A korábbi országgyűlési támogatásokat átvevő Nemzeti Civil 
Alapprogram 2005-ben sem támogatta társaságunkat. Beadott pályázatunkkal 
kapcsolatban azt írták: „Az igényelt támogatás magasabb mint az adható. A 
hiánypótlásként megküldött eredménylevezetés hitelesítése nem megfelelő, a 
hitelesítő szöveg hiányzik.” Csak annyit fűzünk hozzá, hogy 2004-ben 
ugyanilyen módon számítottuk ki az igényelt támogatás összegét, ugyanilyen 
eredménylevezést küldtünk, akkor az szerepelt az elutasító levélben, hogy 
„forráshiány” miatt nem támogatják társaságunkat. Jövőre nyilván az lesz az ok, 
a bélyegző kék. Vagy fekete. (BG) 
Közhaszontalanok. A Magyar Szemiotikai Társaság 2004-ben és 2005-ben két 
közgyűlést is tartott, amelyen a kiemelt közhasznúsággal kapcsolatban hozott 
határozatokat. 2005 januárjában beadtuk a Fővárosi Bírósághoz a kiemelt 
közhasznú szervezetté válással kapcsolatos kérelmünket. A Bíróság 2005 
áprilisában társaságunkat kiemelt közhasznú szervetetté nyilvánította, amely 
határozat ellen 15 napon belül lehetett fellebbezni. A Fővárosi Főügyészség élt a 
fellebbezés lehetőségével, és megtámadta a határozatot. Több kifogásuk közül a 
leglényegesebb az volt, hogy csak az a szervezet lehet kiemelten közhasznú, 
amely állami feladatokat vállal át. A Magyar Szemiotikai Társaság végez ugyan 
oktatást, ismeretterjesztést, de nem alapított iskolát, amellyel állami feladatot 
vállalna át. Dr. Tomszer Miklós ügyvéd segítségével megfogalmaztuk 
kifogásunkat (hogy társaságunk egy olyan tudományterületet művel, amelynek 
nincs állami bázisa, hogy a szemiotika mind a közép-, mind a felsőfokú 
oktatásban benne van, ehhez szakanyagokat, szakembereket stb. bocsát 
rendelkezésre a társaság). Mindezeket a Fővárosi Bíróság nem fogadta el, és 
visszavonta korábbi határozatát, amellyel társaságunkat kiemelten közhasznú 
társasággá nevezte ki. 
Dr. Tomszer Miklós ügyvéd javaslatára a társaság 2005-ben más indokokkal 
ismét benyújtja a kérelmét. 
A kiemelt közhasznúság azért lenne fontos társaságunk számára, mert így több 
pályázaton indulhatnánk. (BG) 
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Hírek 
 
Második kiadásban jelent meg A jel tudománya című tanulmánykötet Horányi 
Özséb és Szépe György szerkesztésében. A második kiadás részben új anyagot 
is tartalmaz, ezért címe: A jel tudománya/Szemiotika, s Társaságunkra is tesznek 
utalást a bevezetőben. 
 
A gondolkodó világ modellje. In memoriam Jurij Lotman címmel közöl 
tanulmányt Szabó Tünde Aetas (Szeged) 2003/1. számában.  
 
Megjelent Kincses Kovács Éva tagtársunk Kaleidoszkóp a világra című könyve 
(Debrecen, 2005.), amelyben több szemiotikai tanulmány is olvasható.  
 
A Sokszínű nyelvészet című kötetben (szerk.: Simigné Fenyő Sarolta – Bodnár 
Ildikó, Miskolc, 2005.) két szemiotikai tanulmány is olvasható: Szabó Mária 
Helga: A magyar jelnyevlt helyzete – eredmények és visszásságok, valamint: 
Tokaji Ildikó: A térképi ábrázolás kommunikációs eszköztára.  
 
Az Antik Tanulmányok 2003. évi kötetében Esztétika Theokritos idilljeiben, 
Theokritos Hylas-idillje címmel jelent meg Domány Judit tagtársunk 
tanulmánya. A 2004. évi kötetében Theokritos XXII. idillje címmel írt 
tanulmányt. – A Tanulmányok Bollók János emlékére című kötetben pedig 
Agón-helyzetek Theokritos költeményeiben címmel publikált Domány Judit.  
 
2005. április 20-án az ELTE Folklore Tanszékén tartották meg T. Litovkina 
Anna és Vargha Katalin „Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták közmondás-
elváltoztatásai és „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák című 
könyvének bemutatóját.  
 
Balázs Géza és Veszelszki Ágnes szerkesztésében, az EKF Kommunikáció 
Tanszékének támogatásával 2005 októberében, az egri konferenciára jelenik 
meg Semiotica Agriensis címmel a Magyar szemiotikai tanulmányok 7–8. 
kötete. A kötet 28 tanulmányt tartalmaz az elmúlt két év egri szemiotikai 
konferenciáinak anyagából.  
 
John Pier szíves információja jutott el hozzánk Kroó Katalin tagtársunk 
segítségével. A de Gruyter „Narratologia” sorozatában megjelent John Pier és 
Jean-Marie Schaeffer szerkesztésében a Métalepses című tanulmánykötet 
(Etorses au pacte de la représentation). A kötet tartalomjegyzékét lapunk 
dokumentumai között közöljük.  
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 A Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat eddigi kötetei: 
 

1. A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. 
MSZT, Bp., 1998. 184 oldal 

2. Felfedezőúton a jelek világában. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Bp., 1999. 216 
oldal 

3. Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok. Szerk.: 
Balázs Géza és Voigt Vilmos. MSZT, Bp., 224 oldal 

4. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai és 
Pénzpataki-barlang névanyaga. Írta és szerk.: Balázs Géza, Lieber Tamás, 
Varga Ferenc. MSZT, Bp., 2001. 106 oldal.  

5–6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: 
Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, 2003. 384 oldal.  
(7–8. Semiotica Agriensis. Az egri szemiotikai konferenciák anyaga. Szerk.: 
Balázs Géza és Veszelszki Ágnes. Megj. alatt, 2005.) 
A sorozat kötetei a Társaság tagjai számára kedvezménnyel megrendelhetők a 
Társaságnál (kérésre csekket küldünk, vagy utánvéttel juttatjuk el a köteteket, az 
1–4. kötetek ára a Társaságnál 500 Ft, az 5–6. kötet ára 1200 Ft), illetve 
megvásárolhatók az ELTE BTK Jegyzetboltjában (1088 Budapest, Múzeum krt. 
6-8. alagsor).  
 
1% 
Az APEH értesítette társaságunkat, hogy a 2004. évi személyi jövedelemadó 
bevallásakor az 1%-os felajánlások eredményeként társaságunk 94.455 forintot 
kapott. Köszönjük!  
 


